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АЭжБУ ректоры С.С. Сагинтаеваның баяндамасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес Алматы энергетика және байланыс университетінің 

Қазақтан Республикасының жетекші жоғары оқу орындары қатарында екенін 

атап өтті. 

2017 жылдың желтоқсанында университеттің 2017-2020 жылдарға 

арналған Даму стратегиясы қабылданды. Ондағы басты басымдық жоғары 

оқу орнының зерттеу университетіне трансформациялау болып табылады. 

Осы стратегияға сәйкес, университет өз қызметінің барлық басым бағыттары 

бойынша жаңғыртуды жүзеге асыруда. Университеттің ағымдағы барлық 

қызметі ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын арттыру, ғылым, білім, 

бизнес пен өндіріс интеграциясы, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, 

университеттің білім беру үдерісінің барлық қатысушылары үшін жағымды 

жағдайлар жасау арқылы техникалық бағыт бойынша отандық білім беру 

қызметтерінің нарығында жетекшілік позицияларын нығайтуға бағытталған. 

2018 жылдың қаңтар айында халықаралық стандарттардың 

талаптарына жауап беретін университеттің жаңа құрылымы бекітілді. 

Келесідей инновациялар енгізілді: 

- ПОҚ пен білім алушылар үшін ғылыми жұмыстың маңыздылығы 

мен жауапкершілігін арттыру мақсатында факультеттер институттарға 

ауыстырылды; 

- халықаралық ынтымақтастық бойынша жұмысты күшейту 

мақсатында Президент лауазымы енгізілді (шетелдік топ-менеджер 

шақырылды) және халықаралық ынтымақтастық және академиялық 

ұтқырлық департаменті құрылды; 

- студенттерді қабылдау бойынша жұмысты күшейту мақсатында 

маркетинг департаменті құрылды. 

2018 жылы АЭжБУ БСҚТА рейтингінде Қазақстандағы техникалық 

жоғары оқу орындары арасында 6-орынға ие болды. Аккредиттеу және 

рейтинг тәуелсіз агенттігі (АРТА) жүргізген ҚР топ-20 ЖОО бас рейтингісіне 

сәйкес, біздің университет 10-орында. 

БСҚТА жүргізген білім беру бағдарламаларын саралау нәтижелері 

бойынша АЭжБУ бакалавриатының 6 білім беру бағдарламасы көшбасшы 

үштікке кірген, ал магистратураның 4 мамандығы 1-орынды иеленген. 

Рейтингтерде жоғары көрсеткішкер көрсетуі АЭжБУ-ге мемлекеттік 

тапсырыстың докторантурада 2,5 есеге, ал магистратурада 7 есеге 

ұлғайтылғаны әсер етті. 

2017 жылдың желтоқсанында университетте «Русский регистр 

Евразия» ЖШС тарапынан 5 жылға дейінгі мерзімге сапа менеджменті 

жүйесінің қайта сертификаттауы өтті. 



2017-2018 оқу жылында жұмыскерлердің саны 936,75 бірлікке тең 

болды, оның ішінде штат саны 479 адамды құрады. 2017-2018 оқу жылында 

оқу үдерісіне 43 шетел оқытушысы жұмылдырылды. Кафедраларда штаттағы 

ПОҚ қатарындағы ғылыми дәрежелері мен атақтары бар 251 адамды құрады 

(ПОҚ-тың 52,4 %), оның ішінде ғылым докторлары мен профессорлар – 34 

адам (ПОҚ-тың 7,9 %), ғылым кандидаттары мен доценттері – 194 адам 

(ПОҚ-тың 45 %), PhD докторлар – 23 адам (ПОҚ-тың 5,3 %). Былтырғы оқу 

жылында баспасөз хатшысы штаттық бірлігі енгізілді. 

Былтыр оқу жылында 36 оқытушы марапатталды, оның ішінде ҚР ЭМ 

медалімен – 1, «Еңбегі сіңген энергетик» атағымен – 3, «Құрметті энергетик» 

атағымен – 5, ҚР Электр энергетикалық бірлестігінің Құрмет грамотасымен – 

5, «Білім беру саласының үздігі» атағымен – 12, ҚР БҒМ Құрмет 

грамотасымен – 5, ҚР БҒМ Алғыс грамотасымен – 5 адам марапатталды. 

2017-2018 оқу жылында және осы уақытқа дейін АЭжБУ Erasmus+ пен 

USAID білім беру жобаларына қатысуда: 

- Erasmus + КА2 «Capacity Building Higher Education in partner 

Countries» үш жобасы; 

- Erasmus + КА1 «International Students and Staff credit mobility»; 

- USAID «Future Energy» екі жобасы. 

2017-2018 оқу жылында шетелдік жоғары оқу орындарымен 

академиялық және халықаралық ынтымақтастық туралы 82 халықаралық 

шарт жасалды. Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша жасалған 

шарттарды іске асыру аясында есепті жылы 27 студент шетелге шықты, бұл 

өткен жылдың нәтижесімен ұқсас, ал 2015-2016 жылдың нәтижесімен (5) 

салыстырғанда 5,8 %-ға жоғары. 

АЭжБУ-де философия докторы (PhD), «Энергетика және байланыс» 

бағыты бойынша доктор (6D071700 – Жылу энергетикасы, 6D071800 – 

Электр энергетикасы, 6D071900 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар мамандықтарынан тұратын жинақ тізімнің 32-

тармағы) ғылыми дәрежесін тағайындауға диссертацияны қорғау бойынша 

диссертациялық кеңес жұмыс істейді. 

Гранттық қаржыландырудың жалпы көлемі 2017 жылы айтарлықтай 

ұлғайып, 29 тақырып бойынша 360 млн. 685 мыңды құрады, оның ішінде 64 

млн. 826 мың теңге – бюджеттік тақырыптар бойынша. Шаруашылық 

шарттар тақырыбы ұлғайтылып, ҒЗЖ жалпы қаржыландырудың 82% құрады. 

«Өндірістік сектор консорциумы» гранттық бағдарламаның «Өнімді 

инновацияларды ынталандыру» жобасын іске асыру аясында Алматы 

энергетика және байланыс университеті «Smart технологияларды енгізу 

бойынша Қазақстанның энергетика саласын технологиялық жетілдіру және 

инновациялық дамыту» бойынша консорциумға кірді. 

АЭжБУ ҚР БҒМ Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру бойынша  

«Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс (құпиялылық таңбасынсыз)» басымдығы 

бойынша ақпараттандырудың аса маңызды нысандарының киберқауіпсіздігі 

саласындағы ғылыми жобасын іске асырады. 



2018-2020 жылдарға «Әлемдік деңгейдегі қайта жаңғыртылатын 

энергияның қазақстандық көздерінің сериялық өндірісінің негіздерін 

қалыптастыру» МҚБ бағдарламасы бойынша «Күн батареялары үшін трекер 

құрылымдарын әзірлеу, тәжірибелі үлгісін дайындау және сынау» ғылыми-

зерттеу жобасы жүзеге асырылуда. 

«Қайта жаңғыртылатын және баламалы энергетика» ғылыми 

зертханасы ашылды. 

Гранттық тақырыптарға 10 магистрант пен 7 докторант қатысты, бұл 

жоба командасының штаттық құрамының 40%-ын құрады. 

2017 жылы өнертабысты қорғау құжатын алуға 18 өтінім беріліп, 6 

патент алынды. 

Былтырғы оқу жылында біздің қызметкерлер 40-тан астам іс-

шараларға: конференцияларға, форумдарға, семинарларға, көрмелер мен 

воркшоптарға қатысты. 

2017-2018 оқу жылы 2 халықаралық және 1 республикалық ғылыми-

практикалық конференция өткізілді: 

- Республикалық «Байтақ болашақ» экологиялық альянсы» қоғамдық 

бірлестігімен бірлесе отыра Қазақстанда қайта жаңғыртылатын энергия 

көздерінің жаңа технологияларын дамыту және энергетиканы 

трансформациялау арқылы экология» форумы; 

- «Білім экономикасын қалыптастырудағы жастардың рөлі»; 

- «Рухани құндылықтар діни экстремизмнің альтернативасы ретінде» 

республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 

Конференциялардың нәтижесінде «АЭжБУ хабаршысы» журналының 

арнайы басылымы шықты. 

2017 жылдың қазан-қараша айларында 2-ші оқу жылы магистранттары 

мен 3-ші оқу жылы докторанттарының кафедралды ғылыми 

конференциялары өтті. Өткізілген конференциялардың нәтижесінде 

«Энергетик. Радиотехника, электроника және байланыс» атты магистранттар 

мен докторанттардың ғылыми жұмыстарының 4 жинағы басылып шықты. 

Былтырғы оқу жылында университетте 25 шетел студенті оқыса, осы 

жылы 48 шетел азаматы оқыды. Осылайша, шетелдік студенттердің үлесі 

1,3%-ды құрады. Магистранттардың ішкі академиялық ұтқырлығы – 

тағылымдамасы бойынша ҚарМТУ-ден, С. Сейфуллин атындағы Қазақ 

агротехникалық университетінен (Астана), ТарМУ-ден, ЕҰУ-дан, 

С.Торайғыров атындағы ПМУ-ден, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-ден 116 

магистрант. 

2017-2018 оқу жылында АЭжБУ республикалық және халықаралық 

деңгейлерде жоғары көрсеткіштер көрсетіп, келесідей жүлделі орындарға ие 

болды: 

- ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

конкурсында «Техникалық ғылымдар мен технологиялар» бөлімі бойынша 

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар», «Электр 

энергетикасы» мамандықтары бойынша 1-орын; «Жылу энергетикасы», 

«Аспап жасау», «Автоматтандыру және басқару», «Есептеу техникасы және 



бағдарламалық қамтамасыз ету», «Ауыл шаруашылығын энергиямен 

қамтамасыз ету» мамандықтары бойынша 2-орын; «Автоматтандыру және 

басқару», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», «Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету», «Ақпараттық жүйелер 

қауіпсіздігі» мамандықтары бойынша 3-орын; 

- Республикалық пәндік олимпиадада «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету», «Автоматтандыру және басқару», «Электр 

энергетикасы», «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» 

бойынша 2-орын; «Автоматтандыру және басқару», «Электр энергетикасы», 

«Физика» бойынша 3-орын; 

- Халықаралық студенттік олимпиадада (Ұлттық зерттеу ядролық 

университеті) 1, 2 орындар; 

- «Электр техникалық негіздердің негіздері» республикалық 

олимпиадасында («Самұрық-Қазына» АҚ) 1,2 орындар; 

- Желілік технологиялар бойынша «Звезда CCNA – 2017» республикалық 

жоғары оқу орындары арасындағы олимпиадада 3-орын; 

- Ағылшын тілі бойынша ЖОО-лар арасындағы олимпиадада 3-орын. 

Былтыр оқу жылында университеттің жаңа сайты іске қосылды. 

Webmetrics.com қорытындылары бойынша AUES.KZ сайты 2018 жылдың 

қыркүйек айының басында Қазақстан жоғары оқу орындары арасында 69-

орында болды. 

Қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу үдерісін 

ұйымдастыру үшін тьюторлық сынып құрылды, электронды қабылдау 

комиссиясының сынамалы нұсқасы да іске қосылды. 

2018 жылдың наурызында «Документолог» электронды құжат 

айналымы жүйесі енгізілді. Жүйе бұлттық түрде ұйымдастырылды және 100 

қолданушыға негізделген. 

2018 жылдың мамырында университет қызметкерлерінің өзара 

әрекеттестігі үшін AUES.KZ домені негізінде бірыңғай пошта және 

коммуникативтік орта енгізілді. Корпоративтік пошта АЭжБУ-дің 500-ге 

жуық қызметкерін қамтиды. 

2017-2018 оқу жылында университетте Moodle қашықтықтан оқыту 

жүйесі (ҚОЖ) іске қосылды, біліктілікті арттыру курстары 

ұйымдастырылды, жазғы семестр қашықтықтан Moodle жүйесін пайдалану 

арқылы өткізілді. 

2017-2018 оқу жылғы бітірушілер саны – 919. Біздің бітірушілердің 

сұраныста болуы ЗТМО-мен расталған 88,6 % мөлшеріндегі көрсеткіш дәлел. 

2017-2018 оқу жылында 1-курсқа 1071 адам қабылданды, бұл 2016-

2017 оқу жылымен салыстырғанда 1,5 %-ға жоғары. Жоғары және жоғары 

білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша жалпы қабылдау 2018-

2019 оқу жылы 1681 адамды құрады, оның ішінде бакалавриатқа 1484 адам, 

магистратураға 165 адам, докторантураға 32 адам. Қабылдауға қатысты өсім 

37,67 %-ды құрады. АЭжБУ магистратурасына түскендердің 90 % - АЭжБУ 

бакалавриатының бітірушілері, бұл университет даярлығының жоғары 

деңгейін көрсетеді. 



2017 жылы  колледжге алғашқы қабылдау жүзеге асырылып, 67 адам 

қабылданды (күндізгі оқу бөліміне 56, сырттай оқу бөліміне 11 адам). Ал 

2018 жылы АЭжБУ колледжіне 149 адам түсті, оның 100-і грант бойынша 

қабылданды. 

Сонымен қатар 2018-2019 оқу жылында келесідей мәселелерді шешу 

қажет: 

1)  академиялық қызмет бойынша: 

- білім беру бағдарламаларының қатарын арттыру, бұл университетке 

білім беру қызметтері нарығында ҚР ЖОО-лары арасында бәсекеге 

қабілеттілігін арттырады; 

- оқу жоспарларының мазмұнын жаңарту және еңбек нарығының 

қажеттіліктерін ескеретін пәндерді қосу жұмыстарын күшейту, сондай-ақ 

олардың практикаға бағытталуын арттыру; 

- инновациялық тәсілдер мен оқыту әдістемелерін енгізу, оқудың 

интерактивті тәсілдері мен қос тарапты оқу, E-learning элементтерін кеңінен 

пайдалану (онлайн курстар, төңкерілген курстар, қашықтықтан оқыту) және 

Назарбаев Университеті мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін 

трансформациялау; 

- арнайы пәндер бойынша заманауи оқулықтар жазатын авторлық 

ұжымдар қалыптастыру жұмыстарын жалғастыру; 

- қос дипломды білім беру бағдарламаларының қатарын көбейту. 

 

2)  ғылыми қызмет бойынша – жоғары оқу орнының 

инновациялық, білім беру және ғылыми белсенділігін арттыруды 

қамтамасыз ететін зияткерлік ғылыми-зерттеу ортасын қалыптастыру: 

- мемлекеттік-жеке серіктестіктің қағидаларын, инновацияларды, жаңа 

технологиияларды тиімді енгізу; 

- ынтымақтастық туралы келісімдерді жасау және іске асыру 

бойынша, сонымен қатар білім беру қызметтерінің халықаралық нарығында 

университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында шетелдік 

серіктестермен бірлесе отыра ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша 

жұмыстарды күшейту; 

- университет құрылымында өзін-өзі қаржыландыратын және алдағы 

уақытта нәтижелерін коммерцияландыру шарттарында зерттеу алаңдарын 

құру; 

- білім алушылардың контингентін арттыру және бакалаврлардың, 

магистранттар мен докторанттардың дипломдық және диссертациялық 

жұмыстарының сапасын арттыру мақсатында кәсіпорындармен, бизнес 

қауымдастықтардың өкілдерімен, ғылыми-зерттеу мекемелерімен, жобалау 

ұйымдарымен қарым-қатынасты нығайтуды жалғастыру; 

- нөлдік импакт-факторы бар жетекші халықаралық журналдарда 

(Thompson Reuters, Elsevier мәліметтер қоры негізінде) және ҚР БҒМ БҒСБК 

ұсынған басылымдарда жариялану жұмыстарын жалғастыру; 



- ҒЗЖ-ға студенттерді, магистранттар мен докторанттарды тарту 

арқылы бағдарламалы-мақсатты және гранттық қаржыландыру жобаларына 

қатысуға ПОҚ-ты белсендіру. 

 

3) тәрбие ісі бойынша: 

- білім алушылар мен ПОҚ-та сыбайлас жемқорлыққа жағымсыз 

көзқарас қалыптастыру бойынша жұмысты жалғастыру; 

- жағымсыз әлеуметтік құбылыстарды болдырмау және олармен 

күресу қағидаларын одан әрі енгізу бойынша жұмыстарды жалғастыру; 

- діни экстремизмнің алдын алуға қатысты іс-шараларды тұрақты 

негізде ұйымдастыру; 

- білім алушыларда жалпыұлттық «Мәңгілік Ел» идеясы рухында 

патриотизм мен өз университеті үшін мақтанышты жоғары оқу орнының 

тарихы мен мәдениетімен таныстыру және етене араластыру арқылы 

қалыптастыруға жағдай жасау. 

 

4) кадрлық саясат бойынша: 

- бәсекеге қабілетті кадрларды тарту, оның ішінде «Болашақ» 

бағдарламасының, ұлттық және шетелдік жоғары оқу орындарының 

бітірушілерін, шетелдік оқытушылар мен практик мамандарды тарту; 

- ПОҚ арасында ағылшын тілін меңгеру деңгейін жоғарлатуға 

қатысты жұмысты белсендендіру; 

- ПОҚ пен жұмыскерлердің біліктілік деңгейін арттыру жұмыстарын 

ұйымдастыру; 

- университетте сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және онымен 

күресу жұмыстарын жалғастыру. 

 

5) білім берушілердің контингентін қалыптастыру бойынша: 

- кәсіби бағдар жұмысының тиімді тәсілдерін қарастыру; 

- республика аймақтарындағы жұмысты күшейту; 

- шетелдік студенттерді тарту бойынша жұмысты күшейту; 

- талапкерлермен білім беретін мекеменің бағыттары мен бейіндері 

туралы әңгімелесу; 

- университет мамандықтары туралы ақпаратты жеткізу мақсатында 

ЖОО оқытушыларының мектеп іс-шараларына қатысуын ұйымдастыру; 

- ЖОО бағыттары мен бейіндері туралы ақпараттық стендтерді, 

жарнама мен полиграфиялық өнімдерді әзірлеу; 

- «Ашық есік күнін» ұйымдастыру. 

 

6) материалдық-техникалық базаны нығайту бойынша: 

- білім алушыларға халықаралық стандарттарға сай жағымды 

жағдайлар жасау; 

- университет пен студенттік жатақханалар аумақтарында жақсарту 

жұмыстарын жүргізу; 



- 2018-2019 оқу жылына компьютерлік және перифериялық 

жабдықтарды сатып алу, оның ішінде қабылдау комиссиясы үшін смарт-

карталарды оқитын қондырғы, дипломдарды басып шығаратын 

қалыптамалық принтер; 

- А, Б, Д ғимараттарында бейнебақылау жүйесін орнату. 

Жоғарыда аталғандардың негізінде Ғылыми кеңемс қаулы етті: 

 

1. Білім сапасын арттыру мақсатында: 

1.1 АЭжБУ-дің академиялық саясаты әзірленсін және бекітуге 

ұсынылсын. 

1.2 Университеттің институционалды аккредитациясы мен 

университеттің білім беру бағдарламаларының мамандандырылған 

аккредитациясы үшін өзін-өзі бағалау жүргізілсін. 

1.3 Әлеуетті кадрларды ынтымақтастыққа тарту арқылы қосымша 

кәсіби құзыреттерді алу мақсатында білім алушылар үішн мүмкіндіктерді 

кеңейтуге қатысты жұмыстар күшейтілсін. 

1.4 Профессор-оқытушы құрамы «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» республикалық конкурсына және жас ғалымдардың ұлттық 

конкурсына белсенді түрде қатыссын. 

1.5 Институттардың, кафедралардың, ғылыми-зерттеу 

зертханаларының, кітапханалардың, ақпараттық технологиялар департаменті 

мен басқа да бөлімшелердің қаржыландыру көлемі көрсетілген даму 

жоспарлары әзірленсін және бекітуге ұсынылсын. 

1.6 Оқу үдерісіне сабақтар өткізу үшін, тапсырыс берушілердің 

нақты тапсырмаларымен дипломдық және магистрлік жұмыстарға 

жетекшілік ету үшін өндірістен практиктер тартылсын. 

Жауаптылар: АҚ жөніндегі проректор, 

институт директорлары. 

Мерзімі: 2018 жылдың 1 желтоқсаны. 

 

1.7 Компьютерлік және кеңсе техникасын, сонымен қатар 

бағдарламалық қамтамасыз етулерді сатып алудың 2019 жылға 

қаржыландыру көлемі көрсетілген жоспары әзірленсін және бекітуге 

ұсынылсын. 

Жауаптылар: АТД директоры, 

бөлімшелердің басшылары. 

Мерзімі: 2018 жылдың 30 желтоқсаны. 

 

1.8 Оқу және ғылыми әдебиетті сатып алудың 2019 жылға жоспары 

әзірленсін және бекітуге ұсынылсын. 

Жауапты: кітапхана директоры. 

Мерзімі: 2018 жылдың 30 желтоқсаны. 

 

2. Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми және 

инновациялық белсенділігін арттыру мақсатында: 



2.1 Гранттық және бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру 

конкурстарына қатыссын, шаруашылық шарттар тақырыптары тартылсын. 

Жауаптылар: ҒИҚ жөніндегі проректор, 

ҒЗТДО директоры, ЖБО, 

институт директорлары. 

Мерзімі: 2018 жылдың 31 желтоқсаны. 

 

2.2 Жұмыс берушілер мен бизнес қауымдастықтардың өкілдерін 

тарта отыра, білім алушылардың ғылыми және инновациялық конкурстарға, 

жобалар мен өзге де іс-шараларға (Enactus Қазақстан, «NURINTECH», 

Робототехника бойынша ҚР чемпионаты, бизнес идеялар конкурсы) қатысуы 

бойынша жұмыс жүргізілсін. 

Жауаптылар: ҒИҚ жөніндегі проректор, 

ҒЗТДО директоры, КО директоры, 

институт директорлары. 

Мерзімі: жыл бойы. 

 

3. Қызметкерлердің жауапкершілігі мен мотивациясын жоғарлату 

үшін: 

3.1 Еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі әзірленсін және енгізілсін. 

3.2 Оқытушылардың жалақысына үстемақы төлеу жүйесі олардың 

аккредиттеуден өту кезінде, қазақстандық және шетелдік агенттіктердің 

рейтингтеріне қатысу кезінде университет үшін маңызды болып табылатын 

көрсеткіштерін ескере отыра КРІ жүйесін ҚР заңнамалық нормативтік 

актілеріне сәйкес қайта құру арқылы қайта қарастырылсын және 

жақсартылсын. 

Жауаптылар: АҚ жөніндегі проректор, 

МЭЖ жөніндегі директор, ҚЕД директоры. 

Мерзімі: 2019 жылдың 31 наурызы. 

 

3.3 АЭжБУ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқауларына қойылатын 

біліктілік талаптары Біліктіліктердің ұлттық рамкасының заманауи 

талаптары мен халықаралық тәжірибені ескеру арқылы қайта 

қарастырылсын. 

Жауапты: ӘД директоры. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1 сәуірі. 

 

4. Білім алушылардың контингентін қалыптастыру және күшейту 

үшін: 

4.1 АЭжБУ базасында әскери кафедра ашуға қатысты жұмыс 

белсендендірілсін. 

Жауапты: АҚ жөніндегі проректор. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1 сәуірі. 

 



4.2 Жұмыс мамандықтарына лицензиялар алу бойынша жұмыс 

жүргізілсін. 

Жауапты: колледж директоры. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1 мамыры. 

 

4.3 2019-2020 оқу жылына білім алушыларды қабылдау жоспары 

бекітілсін. 

4.4 Білім алушылардың контингентін қалыптастыру бойынша 

маркетингтік іс-шаралар жоспары бекітілсін. 

Жауапты: МД директоры. 

Мерзімі: 2019 жылдың 1 мамыры. 

 

5. Болашақ мамандарды жан-жақты әрі үйлесімді дамыту үшін, 

сонымен қатар жастарды әлеуметтік қорғау мақсатында: 

5.1 Корпоративтік мәдениетті енгізу және шығармашылық 

бірлестіктерге: көрмелерге, жобаларға, конкурстарға, чемпионаттарға 

қызығушылықтарын қалыптастыру мақсатында білім алушылардың 

университеттің іс-шараларына белсенді ат салысуларына жағдай жасалсын. 

5.2 ПОҚ, оқу топтарының эдвайзер-кураторлары, белсенділер мен 

барлық білім алушылар үшін діни экстремизм және терроризмнің алдын алу 

бойынша кездесулер, семинарлар мен тренингтер өткізілсін. 

5.3 Оқу жылы ішінде салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған 

спорттық-сауықтыру шаралары ұйымдастырылсын. 

Жауаптылар: ТЖ жөніндегі проректор, 

ӘТЖ жөніндегі директор. 

Мерзімі: жыл ішінде. 

 

6. Оқу ғимараттары мен студенттік жатақханаларда күрделі жөндеу мен 

жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізудің қаржыландыру көлемі көрсетілген 

2019 жылға жсопары әзірленсін және бекітілсін. 

Жауаптылар: ПШҚ бастығы, 

студенттік жатақханалардың меңгерушілері, 

оқу ғимараттарының коменданттары. 

Мерзімі: 2019 жылдың 30 қаңтары. 

 

 

 

Төрайым        С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы       А. Бегимбетова 

  

 

  


